
BuzzFitness  
 

 

 

 

Hvad er der galt med nedenstående videoklip? 
(Hold Ctrl tasten nede imens du venstre klikker med venstre muse knap på linket) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oSs6FqCoTlU&feature=related 

 

Svar: Se nederst på denne side…!!! 

 

Hvad er løsningen? 
 

Svar: Krydsning af computerspil, bevægelse og digitale løsninger 
(Hold Ctrl tasten nede imens du venstre klikker med venstre muse knap på linket) 

 

http://suunto.goodmood.net/SuuntoVideos/PromoVideos/Suunto_Team_Monitor 

 

 

Kerneprodukt: 
konkurrence (med lille k), hvor deltagere inddeles i Blåt, Rødt, Gult eller Grønt hold af 2-4 

deltagere på station. På hver station dystes der i fx Buzz, sjipning, stafet, balance, styrke og 

endeligt i at forbrænde flest kalorier. Kalorie forbrug måles elektronisk ved at hver deltager har 

puls ur på sig og så snart timen er slut kan computeren ved et klik med musen oplyse om samtlige 

deltageres kalorie forbrug. Til slut lægges point sammen for hver stations og en endelig vinder 

kåres ved højtidelig ceremoni i Dronningens audiens!!! 

 

Se et eksempel:  

http://www.youtube.com/watch?v=suAiuDSzg_k 

 

 

 

Quiz svar: De sidder stille og spiller Computer!!! 10point for korrekt svar (ok, 5 ekstra 

point for Portugisisk og en far der bare skubber datteren ud af sofaen)  



Varianter af kerneprodukt: 

Det grundlæggende koncept med at der løbende skiftes træningsstation kan på forskellig vis 

justeres og tilpasses jeres behov. Nedenstående har vi skrevet nogle forslag til hvordan et setup 

kunne være. I Buzz spillene kan man selv lave spørgsmål og det er ligeledes muligt at inddrage 

andre spil som fx Brain Bender der træner andre kognitive funktioner.  

 

Klassekammerat kampen 

Buzz spillet køres i en dyst imellem eleverne i samme klasse i en tværfaglig quiz hvor lærerne i de 

respektive fag har bidraget med spørgsmål ud fra aktuelt pensum. Tværfaglig interaktiv indlæring 

imens eleverne bruger kroppen. 

 

Klasse dysten 

Samme setup i fx en emne uge, men nu kæmper klasse mod klasse på samme skole. 

Konkurrencen kan udvides til fysiske bevægelser rundt på hele skolen i Buzz hold hvor i 

samfundslokalet stilles der samfunds spørgsmål og bagefter løb videre til historie lokalet på 

samme måde.. 

 

Skole Turneringen 

Kørt helt op på distrikts niveau konkurrerer skoler mod skoler på udvalgte klassetrin. Hvilken skole 

har de klogeste elever med det højeste kondital? 

 

Sponsor indsamlingen 

Velgørenheds event på skolen hvor en sponsor donerer 1kroner per 100kalorier der er forbrændt 

på event dagen til en velgørenheds organisation, fx julemærkehjemmene. 

 

Pointscore 

Pointscoren i de forskellige quiz afhænger af set up, specielt spil konstruktionen, men kan 

inkludere alt fra de mere håndfaste parametre til de mere subjektive vurderinger: 

 

Buzz point, Suunto kalorie point, GPS point (hvor langt de har bevæget sig i længde og 

højdemeter), Fair play point, Team work point… 

 

Målgruppe 

Skoler – SFO – Fritidshjem – Ungdomsskoler – Gymnasier– Foreninger…  

 

Vores drøm er at aktivere Danmarks børn og unge ved at bruge tidens teknologi til at inspirere og 

motivere dem til motion. Vi glæder os til at høre fra jer… 

 

Goran Tufekovic 

Cand.Scient.Idræt 

61 67 70 00 

gtufekovic@yahoo.dk 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 



        
 

Bilag: Udskrift af Puls resultater efter at have deltaget på en time med SUUNTO 

 


